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Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy, 

Składam na Państwa ręce raport o stanie gminy Dębe Wielkie na koniec 2020 roku. 

Niniejsze opracowanie daje obraz zmian demograficznych i rozwoju naszej małej 

ojczyzny. W nawiasach przedstawiono wzrost (+…) lub spadek (-…) wielu wskaźników 

statystycznych.  

Stan Gminy Dębe Wielkie na dzień 31 grudnia 2020 roku 

1. Mieszkańcy 

W roku 2020 kolejny raz odnotowaliśmy wzrost liczby mieszkańców. Na terenie gminy 

Dębe Wielkie zameldowanych jest na stałe 10402 mieszkańców (+147) oraz dodatkowo 

128 osób na pobyt czasowy.  

W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarejestrowanych jest 10386 

(+111) osób. Do Stałego Rejestru Wyborców wpisanych jest 8126 mieszkańców. Kartę 

Dużej Rodziny łącznie posiada 1798 osób (+144). Od 2016 roku gmina funduje 

zameldowanym na terenie gminy niemowlętom dostosowane do wieku materiały 

edukacyjne z języka angielskiego w postaci pakietów płyt i książeczek. W 2020 roku 

wydano 36 kuferków edukacyjnych.
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Liczba mieszkańców (zameldowanych) w poszczególnych miejscowościach przedstawia 

się następująco:  

  

Zameldowani na pobyt stały 2020
Przyrost 2020-

2019

Przyrost 

2020-2015

Aleksandrówka 616 11 41

Bykowizna 182 -1 -7

Celinów 228 1 26

Cięciwa 49 -2 4

Cezarów 4 0 -1

Choszczak 12 -1 6

Choszczówka Dębska 92 -5 -10

Choszczówka Rudzka 137 2 6

Choszczówka Stojecka 329 5 20

Chrośla 1031 16 70

Cyganka 570 13 59

Dębe Wielkie 3707 89 411

Górki 556 -5 42

Gorzanka 91 -2 -1

Jędrzejnik 86 1 -11

Kąty Goździejewskie Pierwsze 264 -4 23

Kąty Gożdziejewskie Drugie 158 3 -9

Kobierne 347 1 27

Olesin 551 5 46

Ostrów-Kania 207 2 6

Poręby 90 -2 -2

Ruda 790 20 77

Rysie 129 1 1

Teresław 53 0 5

Walercin 123 -1 -4

Razem meldunki stałe 10402 147 825
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2. Finanse 

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco: 

Dochody 59,49 mln zł, w tym: subwencja oświatowa 10,58 mln zł, część wyrównawcza 

subwencji ogólnej 2,31 mln zł, udział w podatku dochodowym budżetu państwa 11,03 

mln zł, dotacje na zadania własne i zlecone 24,23 mln zł, pozostałe dochody, w tym: 

podatki i opłaty lokalne 11,058 mln zł. 

 

Wydatki 62,34 mln zł, w tym: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 3,38 mln zł, drogi 

publiczne 2,74 mln zł, administracja publiczna – 5,13 mln zł, oświata i wychowanie 19,78 

mln zł, pomoc społeczna 22,23 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,54 

mln zł, kultura 0,67 mln zł, kultura fizyczna i sport 0,78 mln zł, gospodarka przestrzenna i 

nieruchomościami 0,34 mln zł, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 1,3 mln zł i 

pozostałe wydatki 0,44 mln zł, w tym obsługa długu. 

Dotacje na zadania 
własne i zlecone

24,23 mln zł
udział w PIT
11,03 mln zł

Subwencja ogólna 
dla gmin- część 
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10,58 mln zł

Pozostałe dochody, 
w tym: podatki i 

opłaty okalne
11,06 mln zł

Subwencja ogólna 
dla gmin- część 
wyrównawcza

2,31 mln zł

udział w CIT
0,27 mln zł

Źródła dochodów Gminy Dębe Wielkie 
w 2020 roku
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Zrealizowany deficyt budżetu wyniósł 2,85 mln zł. Kwota długu na koniec roku to 31,1 

mln zł. 

Procentowy wskaźnik zadłużenia do dochodów wykonanych wynosi 52,32 %. 
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Sytuacja na rynku pracy oraz podwyższanie minimalnego wynagrodzenia powodują 

presję na wzrost wynagrodzeń. Chcąc utrzymać wykwalifikowanych pracowników 

konieczne jest podnoszenie uposażenia, co powoduje ogólny wzrost wydatków 

bieżących, potęgowany dodatkowo m.in przez wzrost cen energii i cen usług.  

3. Inwestycje i pozyskane środki zewnętrzne 

Gmina Dębe Wielkie aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne, zarówno krajowe jak i 

zagraniczne na zadania inwestycyjne i działania społeczne. W 2020 roku pozyskano 

ponad 3,35 mln zł dotacji na zadania z tych programów: 1,67 mln zł ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 117 tys. zł ze środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , 1,025 

mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 538 tys. zł ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ważniejsze inwestycje pokazano poniżej. 
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4. Majątek gminy 

Gmina Dębe Wielkie posiada łącznie majątek o wartości netto 91,78 mln zł (+2,1 mln zł) 

Wartość brutto majątku gminy wynosi 127,33 mln zł. 

 

W ciągu ostatniego roku wartość majątku gminy wzrosła o 2,3%. Największy udział w 

majątku własnym stanowią budowle, których wartość brutto na koniec 2020 roku 

wyniosła 76,06 mln zł (+ 7,4 %). Są to głównie studnie, stacje uzdatniania wody, sieci  

wodociągowe, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnia ścieków, drogi gminne, ogrodzenia.  

 

Wartość budynków i lokali wyniosła na koniec 2020 roku 31,72 mln zł brutto.  

Gmina posiada środki transportu o wartości brutto 1,096 mln zł (+0,226 mln zł). 

Urządzenia techniczne i maszyny będące własnością gminy mają wartość brutto 3,49 mln 

zł  (+0,11 mln zł). 

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła do 2,92 mln zł. (+0,7 mln zł). 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębe Wielkie wyniosła 95,6033 ha 

(+2,7 ha) i ma wartość 12,06 mln zł (+649 tys. zł). 

Gmina przekazała w zarząd 0,3864 ha gruntów (szkoła) i w wieczyste użytkowanie 

gruntów (w latach 90-tych poprzedniego stulecia) 7,5842 ha ( w tym wieczyste 

użytkowanie nieodpłatne – 3,7024 ha należące do Polskiego Związku Działkowców). 

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  Gminy Dębe Wielkie stanowią 0,0978 

ha - jest to działka 367/2 w miejscowości Chrośla. 

W 2020 roku Gmina kupiła 1478 m2 gruntów pod drogi gminne, przejęła w drodze decyzji 

podziałowej 5203 m2 oraz w drodze decyzji komunalizacyjnej 3047 m2. Średnio za 1 m2 

działki drogowej gmina zapłaciła 14,09 zł. 

Dochody z mienia komunalnego wyniosły na koniec 2020 roku 251 tys. zł (-445tys zł).  

5. Gospodarka wodno–ściekowa 

Gmina Dębe Wielkie posiada łącznie 189,02 km (+17,1 km) wybudowanej sieci 

wodociągowej we wszystkich sołectwach gminy. W 2020 roku wodociąg został 

wybudowany w zlokalizowanych najbardziej na północ sołectwach Kąty Goździejewskie 

Pierwsze i Kąty Goździejewskie Drugie. 
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Sieć wodociągowa jest zasilana z dwóch Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych w 

Dębem Wielkim o wydajnościach 25m3/h i 116m3/h. Gmina posiada również ujęcie wody 

w Chrośli, bez Stacji Uzdatniania Wody. Ilość przyłączy wodociągowych do 

budynków/gospodarstw: 3076 szt. (+197 szt.) W odniesieniu do budynków mieszkalnych 

gmina zwodociągowana jest w 93,7%. 

Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w Dębem Wielkim i Aleksandrówce ma długość 

36,9km (0km). Ilość przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków/gospodarstw: 

969 szt. (+27 szt.). 

Procent skanalizowania gminy w odniesieniu do budynków mieszkalnych: 29,5%. Ścieki 

komunalne są oczyszczane w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Dębem Wielkim o 

przepustowości 650m3/dobę. 

Gmina posiada jeszcze pozwolenie na budowę kolejnych 8 km sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Dębe Wielkie (część północna) oraz wschodnia, Aleksandrówka oraz 

Olesin (część południowa). 

W gminie zarejestrowanych jest 130 (+18) przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 

roku przy dofinansowaniu z dotacji gminy zostało wybudowanych 18 przydomowych 

oczyszczalni ścieków, a łączna kwota przeznaczona na dotacje wyniosła 45 500 (+24 500 

zł). 
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6. Drogi 

Gmina zarządza łącznie ok. 200 km różnego rodzaju dróg, z czego ok. 83 km dróg 

publicznych z nadanymi numerami, 35 km dróg publicznych bez nadanych numerów (są 

to drogi wewnętrzne, którym nadano kategorię drogi gminnej) oraz  ponad 73 km dróg 

wewnętrznych. Drogi asfaltowe zarządzane przez gminę mają łączną długość 47,7 km, z 

czego w stanie dobrym i bardzo dobrym ok. 32,3 km. 

 

 

0,4km dróg ma nawierzchnię betonową, 0,5km nawierzchnię z kostki kamiennej (kocie 

łby), 8,9km nawierzchnię tłuczniową, 86,9 km ma nawierzchnię utwardzoną żużlem lub 

destruktem, 45 km dróg to drogi gruntowe a 1,6 km - wzmocnione żwirem. Drogi 

gruntowe, które jednocześnie są w zdecydowanie najgorszym stanie to najczęściej trakty 
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leśne, głównie w Chrośli, Choszczówce Stojeckiej, Kobiernem, Rysiu i Ostrowi-Kani. Ze 

względu na szybki rozwój terenów pod zabudowę mieszkaniową rozbudowa 

infrastruktury drogowej nie nadąża za powstającą zabudową. 

 

 

Wzdłuż ulic zarządzanych przez gminę istnieje ok. 8 km chodników, z czego 5,2km w 

Dębem Wielkim i 2,3km w Chrośli. Wzdłuż dróg powiatowych przy udziale gminy 

wybudowanych jest ok. 4,6 km chodników, z czego 2,9 km w Dębem Wielkim, 0,7 km w 

Rudzie i 0,2 km w Chrośli oraz 0,8 km w Cygance. 

Oprócz powyższych chodników wybudowane są również i zarządzane przez GDDKiA 

47,7

0,5

0,4

0,0
8,9

86,9

1,6

45,0

Nawierzchnia dróg 
zarządzanych przez gminę (km)

asfaltowa

betonowa

kostka

brukowa

tłuczniowa

utwardzona

żwirowa

gruntowa

17,2

34,8

92,6

25,0

21,6

Stan dróg zarządzanych przez gminę (km)

bardzo dobry

dobry

średni

zły

bardzo zły



Raport o stanie Gminy Dębe Wielkie  Strona | 18 

 

chodniki wzdłuż drogi krajowej nr2 i nr92 (ok. 8,5km). 

W 2020 roku zostało wykonanych 2,38 km nawierzchni asfaltowych: w Aleksandrówce na 

ul. Mazowieckiej (0,82 km), w Dębem Wielkim na ul. Alejowej (0,2 km) oraz na ul. 

Prądzyńskiego (0,12 km), w Chrośli na ul. Kwiatowej (0,22 km) oraz na łączniku 

Wrzosowa-Mazowiecka (0,12 km), w Celinowie na ul. Tymiankowej (0,9 km). 

Została wybudowana kanalizacja deszczowa w części ulicy 103 Bat. Strzelców w Dębem 

Wielkim. 

Drogi i ulice gminne, powiatowe i krajowe oświetlają 1689 lamp (+87). 

Do utrzymania bieżącego dróg gmina posiada następujący sprzęt : równiarkę, koparko-

ładowarkę,      3 ciągniki, recykler,  spalinową piłę jezdną (do napraw nawierzchni 

asfaltowych) oraz samochód ze skrzynią samowyładowczą. Do zimowego utrzymania 

dróg wykorzystuje się trzy pługi śnieżne montowane na koparce i ciągnikach oraz dwie 

posypywarki. 

7. Gospodarka odpadami 

W 2020 roku nastąpił bardzo duży wzrost ilości odebranych od mieszkańców odpadów w 

stosunku do 2019 roku. Bezpośrednio z nieruchomości odebrano łącznie 2817,32 Mg co 

stanowi wzrost aż o 1180 Mg czyli o 72%. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) odebrano 434,39 Mg co stanowi spadek o 83,5 Mg. Łącznie od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych odebrano 3251,71 Mg czyli o ponad 1 097 Mg  

(+51%) więcej niż w roku 2019. Rosnąca liczba odpadów i rosnące dodatkowo 

jednostkowe koszty utylizacji odpadów spowodowały ogromny wzrost kosztów systemu 

gospodarki odpadami. Nie wynika on jednak z tempa wzrostu liczby ludności. W systemie 

gospodarki odpadami zarejestrowanych jest łącznie 10386 mieszkańców (+111). Co przy 

liczbie osób zameldowanych 10 530 oznacza 98,6 % osób zarejestrowanych. Wzrost liczby 

zameldowanych w ostatnim orku wyniósł 123 osoby (+1,2 %) a wzrost liczby  osób 

zarejestrowanych w systemie gospodarki odpadami wyniósł 111 osób (+1,1%). 

Największy wzrost masy odpadów dotyczy odpadów biodegradowalnych i zmieszanych 

oraz odpadów remontowo-budowlanych. Aby ograniczyć wzrost kosztów systemu i 

jednocześnie opłat ponoszonych przez mieszkańców, na wniosek Wójta Gminy, Rada 

Gminy pod koniec 2020 roku uchwaliła ograniczenia w ilości odpadów remontowych 
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odbieranych przez PSZOK oraz zrezygnowała z odbierania odpadów zielonych z 

nieruchomości. 
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8. Ochrona powietrza 

Na terenie gminy (szczególnie w gęstej zabudowie) dochodzi do przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pyłu PM1 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. W 2020 roku 

zarejestrowano po raz pierwszy całoroczne odczyty z 5 czujników jakości powietrza (2 w 

Dębem Wielkie i po jednym w Rudzie, Górkach i Cygance). Zdecydowanie najgorsza 

jakość powietrza jest w Centrum Dębego Wielkiego – na ul. Strażackiej. Według 

czujników 33 razu doszło do przekroczenia progu informowania i dwukrotnie do 

przekroczenia progu alarmowania. Stosunkowo najlepsze powietrze mamy w Górkach ale 
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i tam przekroczenie progu informowania nastąpiło dwukrotnie.
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Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Dębe Wielkie w 2018 roku Programem 

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w 2020 roku z dotacji gminnej należało wymienić 

minimum 10 kotłów grzewczych. W 2020 roku po raz pierwszy uruchomiono program 

gminnych dotacji do wymiany kotłów grzewczych niespełniających 5 klasy lub wymagań 

ekoprojektu. Wymienionych zostało 19 kotłów grzewczych, czyli zrealizowano plan PONE. 

Kwota każdej dotacji wynosiła 5000 zł. 

Inwentaryzacja 

W 2020 roku została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych oraz usługowych. Ankietyzacja była prowadzona przez firmę zewnętrzną na 

trzy sposoby: osobiste rozmowy, telefonicznie lub poprzez formularz internetowy. 

Spłynęły ankiety dla 2683 budynków, co stanowi ok. 82% wszystkich budynków 

mieszkalnych i usługowych. Prawie ¼ budynków nie jest ocieplona (623 budynki). 

Spośród istniejących urządzeń grzewczych zdecydowanie najwięcej jest kotłów na paliwo 

stałe: opalanych węglem (1418), kominków (521), piecokuchni (227), opalanych 

drewnem (147) oraz opalanych peletem (145). Dosyć duża liczba elektrycznych urządzeń 

grzewczych (841) wynika z pewnością z faktu, że w niektórych budynkach pomieszczenia 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Stężenie pyłu  - Cyganka

Cyganka - PM10 Próg informowania

Próg alarmowania Cyganka - PM2.5



Raport o stanie Gminy Dębe Wielkie  Strona | 24 

 

ogrzewane są indywidualnymi grzejnikami elektrycznymi. Wtedy w jednym budynku, 

zgodnie z ankietami, może być nawet 14 grzejników elektrycznych.  Aż 1079 kotłów na 

paliwo stałe nie spełnia żadnej klasy emisji spalin. Dodatkowo  w 532 przypadkach nie 

ustalono tej klasy. Oznaczać to może, że łącznie aż 1614 kotłów musi być wymienionych 

do końca 2022 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Niestety łączy się to z bardzo niską świadomością co do konieczności 

wymiany kotłów. Przy tak duże liczbie kotłów bezklasowych zdecydowanych na wymianę 

jest tylko 471 właścicieli a 240 trudno jest się określić. W przypadku wszystkich 

właścicieli, którzy planują wymianę urządzeń grzewczych 511 (57%) deklaruje wymianę 

na kocioł gazowy a 100 na pompę ciepła i 237 na nowy kocioł na paliwo stałe.  
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9. Oświata 

Gmina Dębe Wielkie jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych: w 

Dębem. 

Wielkim - 549 uczniów (+39), Rudzie - 226 uczniów (+16), Cygance - 93 uczniów (+10) i 

Górkach - 147 uczniów (+17). W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

roczne wychowanie przedszkolne spełnia łącznie 251 dzieci (+80). Gminne Przedszkole 

Publiczne w Dębem Wielkim funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: ul. Strażacka 3 (50 

miejsc) oraz w nowym budynku (150 miejsc). Wszystkie miejsca są wykorzystane. 

Funkcjonują 3 Przedszkola Niepubliczne: w Chrośli, Rudzie i w Dębem Wielkim - łącznie 

112 dzieci (-10). Funkcjonuje również 1 niepubliczny Punkt Przedszkolny, w Górkach przy 

szkole podstawowej - łącznie 33 dzieci. Łącznie wychowanie przedszkolne realizuje na 

terenie gminy 596 dzieci (+70) a w szkołach uczy się 1015 uczniów (+82). 

Każda ze szkół zanotowała w ostatnim roku wzrost liczby uczniów.  

Drugi rok z rzędu funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu 

Ludowego w Dębem Wielkim. Szkoła ma charakter mundurowy. Jednostka oświatowa 

jest niepubliczna ale funkcjonuje na zasadach publicznej. 
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Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie dębskich szkół zdobywają laury w wielu 

konkursach przedmiotowych, plastycznych czy sportowych. Szkoły dbają o kultywowanie 

wartości patriotycznych i rozwijają wiedzę na temat patronów tych jednostek 

oświatowych. 

Gmina dotuje działalność niepublicznych podmiotów prowadzących wychowanie 

przedszkolne kwotami: przedszkola niepubliczne – 529,04 zł (+41zł)/ dziecko miesięcznie, 

niepubliczny punkt przedszkolny – 282,15 zł / dziecko miesięcznie. Łącznie dotacje dla 

podmiotów niepublicznych prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie naszej 

gminy zostały wypłacone w kwocie nieco ponad 896 tys. zł (+62 tys. zł). Dodatkowo nieco 

ponad 452 tys. zł (+17 tys. zł) dopłaciliśmy do wychowania przedszkolnego dzieci 

zamieszkujących w naszej gminie, które realizują wychowanie w innych gminach.  

Reforma oświatowa oraz podwyżki wynagrodzeń w oświacie generują zwiększone 

wydatki, co nie jest kompensowane odpowiednio zwiększającą się subwencją oświatową. 

Różnica pomiędzy subwencją oświatową i dotacjami a łączną kwotą wydatków 

oświatowych z roku na rok jest coraz większa i gmina coraz więcej musi dokładać na te 

397 406

474

520 526

596

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba przedszkolaków

Oddziały przedszkolne Przedszkole Gminne

Przedszkola niepubliczne * Punkty przedszkolne

Ogółem przedszkolaki



Raport o stanie Gminy Dębe Wielkie  Strona | 28 

 

zadania z własnych środków aby zapewnić odpowiednią bazę i poziom kształcenia.  

Duża część działalności jednostek oświatowych nie jest dofinansowywana z budżetu 

państwa a wydatki w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy. Do tych zadań 

własnych należy m.in. dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie świetlic szkolnych, 

obsługa wyżywienia dla dzieci. Pomimo coraz większego deficytu gmina corocznie 

prowadzi inwestycje w szkołach zarówno w budynki jak i wyposażenie. Największą 

inwestycją oświatową w 2020 roku była modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Górkach za kwotę 1,57 mln zł. 

10. Kultura 

Na terenie gminy funkcjonują dwie instytucje kultury – Gminna Biblioteka 

Publiczna zlokalizowana w Dębem Wielkim z filią w Cygance oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Dębem Wielkim.  

Biblioteka posiada 24 752woluminów (+676). 

Biblioteka zlokalizowana w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem 

Wielkim posiada czytelnię oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu 

dla mieszkańców. 

Biblioteka boryka się z problemem zbyt małej powierzchni, co jest związane z 

rozwojem czytelnictwa,rozrastającym się księgozbiorem oraz rosnącą liczbą 

czytelników. Pomieszczenia biblioteki są zlokalizowane na piętrze i niedostępne 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz trudnodostępne dla seniorów.  

W 2020 roku pandemia wymuszała  zamknięcie i ograniczenia  w korzystaniu z 

bibliotek w zależności od ogólnej sytuacji, wprowadzanych przez rząd obostrzeń i 

rekomendacji Biblioteki Narodowej. Przy zachowaniu wszelkich środków 

ostrożności była jak najbardziej to możliwe otwarta dla Użytkownika. Dla 

seniorów, osób chorych i ze szczególnymi potrzebami  kontynuowana była usługa 

„Książka na telefon”, czyli dostarczania wybranych pozycji do domu. Sytuacja 

związana z pandemią COVID-19  wpłynęła na spadek bibliotecznych statystyk. 

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz wyniosła 14570 (-10 111). Liczba 

egzemplarzy udostępnionych na miejscu wyniosła 516. Nasze Biblioteki 

odnotowały10020 odwiedzin fizycznych oraz 31551 odwiedzin wirtualnych. W 

ciągu roku 2020 zarejestrowano 1287 Czytelników. Najczęściej mieszkańcy sięgali 
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po tytuły Katarzyny Michalak, Remigiusza Mroza, Joanny Jax, Katarzyny 

Puzyńskiej, Lucindy Riley, Magdaleny Kordel, Krystyny Mirek, Katarzyny Bondy. 

Dużą popularnością cieszyły się książki z  zakresu literatury popularnonaukowej, 

którą stanowiły biografie, literatura faktu, przewodniki turystyczne i książki o 

tematyce podróżniczej.  

Na książki i audiobooki wydano kwotę 26 287,97 zł, w tym z pozyskanych środków 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 7538,00 zł. Zakupiono 1139 

książek i 74 audiobooki, z tego z programu MKIDZN 352 woluminy i 17 

audiobooków. Do księgozbioru wprowadzono dodatkowo 137 książek, które 

pochodziły z darów od instytucji, fundacji i osób prywatnych.  

Miniony rok był pełen nowych projektów m.in. dostęp do platformy LEGIMI, platformy 

cyfrowej LERNI, udział w projekcie SIEĆ NA KULTURĘ , ogólnopolskiego programu MAŁA 

KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK. Udało się przeprowadzić ciekawe akcje, dzięki współpracy z 

innymi instytucjami m.in. Instytutem Pamięci Narodowej, firmą KINDER, Wydawnictwem 

ZNAK. W związku z ogólnonarodową kwarantanną Biblioteka położyła duży nacisk na 

przekaz w mediach społecznościowych, przy wykorzystaniu  strony internetowej GBP i 

profilu Facebook. Podpowiadała jakie zajęcia można wykonywać podczas kwarantanny, 

co warto zobaczyć i co poznać. 

 

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w budynku Urzędu Gminy pomimo braków 

lokalowych działa prężnie, oferując mieszkańcom wydarzenia patriotyczne i kulturalne, 

zajęcia edukacyjne (sekcje GOK), promuje działania gminy na jej terenie oraz na 

zewnątrz. Rok 2020 był wyjątkowo trudnym rokiem z uwagi na pandemię. Wiele działań 

musiało być na pewien czas zawieszonych, część przeniosła się do internetu. Pomimo 

tego, dębski GOK bardzo szybko dostosował się do nowej sytuacji, przygotowując wiele 

przedsięwzięć, zarówno na żywo, jak i online.  

W roku 2020 GOK zrealizował w sumie 67 imprez  w tym: samodzielnie 56 i we 

współpracy z partnerami: 11 (oznaczone poniżej w tabelce przy LP. jako  * współpraca  ). 

W imprezach wzięło udział łącznie ok. 14 tys. odbiorców. Wskutek pandemii wiele 
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przedsięwzięć przeniosło się do internetu, co z jednej strony było ciekawym, nowym 

doświadczeniem dla dębskiej kultury, natomiast z drugiej – pojawiły się ogromne 

problemy techniczne – sprzętu nagraniowego i jego obsługi. 

LP. KALENDARZ IMPREZ DĘBSKIEGO GOK-U Ilość uczestn. Termin realizacji 

1 Koncert Noworoczny 120 01.01.2020 

2* VI Góreckie Kolędowanie  60 11.01.2020 

3* 28 Finał WOŚP 500 14.01.2020 

4* 
Edukacja leśna - dyskusja o trendach w edukacji 

alternatywnej - spotkanie Dębskiego Klubu Rodzica 
9 17.01.2020 

5 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 200 26.01.2020 

6* FERIADA Na szlaku WGL - ferie na Gościńcu 60 15-19.01.2020 

7 

Wierni ojczystej ziemi, Niezłomni, Pamiętamy 1 

marca  - Dzień Żołnierzy Wyklętych - msza św, 

koncert 

150 01.03.2020 

8 Konkurs internetowy "Okładka książki" 70 03-11.03.2020 

9* 

Gminna Olimpiada Wiedzy z Zakresu Gospodarstwa 

Domowego i Przedsiębiorczości oraz warsztat z 

przetwórstwa 

25 03.03.2020 
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10* 

Szkoła bez szkoły - edukacja domowa w 

zorganizowanej grupie - dyskusja w Dębskim Klubie 

Rodzica 

7 06.03.2020 

11 
Koncert "Śladami Mistrza" - pamięci Zbigniewa 

Wodeckiego  
100 07.03.2020 

12 Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej  90 08.03.2020 

13 
"Zarażamy sztuką" internetowy tygodniowy kurs 

plastyczny  
45 16-20.03.2020 

14 
Symboliczne upamiętnienie Bitwy pod Dębem 

Wielkim 1831 
3 31.03.2020 

15 

Premiera TRINO (Turystycznej Rekreacyjnej Imprezy 

Na Orientację) pt." Śladem Bitwy pod Dębem 

Wielkim 1831" 

40 31.03.2020 

16 Galeria online "Dębska Sztuka " 50 15.04.2020 

17 Etiuda online sekcji teatralnej "Noś maseczki" 50 17.04.2020 

18 Internetowy Rekord Guinnessa sekcji gitarowej  11 01.05.2020 

19 Dzień Flagi - animacje internetowe  40 02.05.2020 
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20 
Weekend majowy - warsztaty online 

#wkulturzeznatura 
130 1-3.05.2020 

21* Koncert "zTarasa KONCERTOWA" na żywo i online 60 03.05.2020 

22 Akcja Laurka i Kwiaty dla Mamy - konkurs online 40 26.05.2020 

23 
Premiera klipu online Dębskiej kawy żołędziówki w 

klimacie Etno 
150 01.06.2020 

24* Dębskie Złote Gody  30 18.06.2020 

25 Dębska Akcja Krwiodawstwa 45 26.06.2020 

26 Kino Plenerowe - seans 1. 150 26.06.2020 

27 Aktywne wakacje - Rolkowisko 80 27.06.2020 

28 Teatralne objazdowe niedziele EtnoZone III - Górki 40 28.06.2020 

29 Kino Plenerowe - seans 2 150 03.07.2020 

30 Leśna wycieczka rowerowa  70 04.07.2020 

31 
Teatralne objazdowe niedziele EtnoZone III - Dębe 

Wielkie 
40 05.07.2020 

32 Dębskie krzyżówki online  60 07-16.07.2020 
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33 Koncertujemy na paletach - sekcja wokalna  40 16.07.2020 

34 Kino Plenerowe - seans 3 150 17.07.2020 

35 Aktywne wakacje - Rolkowisko 80 18.07.2020 

36 
Teatralne objazdowe niedziele EtnoZone III - 

Cyganka 
50 19.07.2020 

37 Rymowanki Wakacyjne online - konkurs 20 20.07.2020 

38 
Nagrania Radio Wnet "Od chaty do chaty" w gminie 

Dębe Wielkie 
30 22.07.2020 

39 
Premiera online przedstawienia grupy teatralnej 

"Żaba i Baba" 
60 29.07.2020 

40 Leśna wycieczka rowerowa  70 01.08.2020 

41 Kino Plenerowe - seans 4 150 14.08.2020 

42 Teatralne objazdowe niedziele EtnoZone III -Ruda 40 16.08.2020 

43 
100 Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. - msza św., 

odsłonięcie tablicy 
100 16.08.2020 

44 100 Rocznica Bitwy Warszawskiej - przemarsz 30 17.08.2020 
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45 
Wakacje ze szkicownikiem - tygodniowe zajęcia 

plastyczne 
20 17-21.08.2020 

46 Dębska Akcja Krwiodawstwa 40 28.08.2020 

47 
Teatralne objazdowe niedziele EtnoZone III - 

Jędrzejnik 
40 30.08.2020 

48 Kino Plenerowe - seans 5 150 31.08.2020 

49 Narodowe czytanie "Balladyny w plenerze" 15 05.09.2020 

50 

Żywe lekcje historii z we wszystkich dębskich i 

wiązowskich szkołach w ramach projektu Koalicje dla 

Niepodległej " "#naszawiktoria"  

2000 
01.09.2020 -20. 

10.2020 

51* 
Kawa Żołędziówka na 7 Międzynarodowy Turniej 

Smaków na Zamku w Liwie.  

800 06.09.2020 

52 Wycieczka rowerowa z historią  80 12.09.2020 

53 

Obchody 81. Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim, 

Koncert "Wielkie Dni Chwały, Dzień otwarty sekcji 

GOK 

500 13.09.2020 

54 
Premiera online  teledysku "Dębskie cztery pory 

roku" 
300 21.09.2020 

https://www.facebook.com/ZamekwLiwie/?__cft__%5b0%5d=AZWMnryJsmjoXlBGfOwEqmr3o3sXk4B8sj-mQZz9NPOU1s4r5MqBLicc4nk_ZUBjMUvVlPYyJV1uANAW775UQ75TF_IJR6zDUR8q_viD6q4N1h8gQYzE2xAw1ugFwFfy_5IvccKe9QMo_gZs-Zyi4EHLmOgrmmLbgXcrtAgiK0Y6WA8lT90qKkKa3rlZUV13aDQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ZamekwLiwie/?__cft__%5b0%5d=AZWMnryJsmjoXlBGfOwEqmr3o3sXk4B8sj-mQZz9NPOU1s4r5MqBLicc4nk_ZUBjMUvVlPYyJV1uANAW775UQ75TF_IJR6zDUR8q_viD6q4N1h8gQYzE2xAw1ugFwFfy_5IvccKe9QMo_gZs-Zyi4EHLmOgrmmLbgXcrtAgiK0Y6WA8lT90qKkKa3rlZUV13aDQ&__tn__=kK-R
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55 Impreza programowania i robotyki w OSP  60 03.10.2020 

56* 
Urodziny 100- latki Zofii Karpińskiej z Choszczówki 

Rudzkiej 
20 07.10.2020 

57 
Premiera filmów online "Wirtualny spacer - 

kulturalnie po dębskiej ziemi"  
1500 27-31.10.2020 

58 
Premiera filmów turystycznych online po gminie 

Dębe Wielkie 
1500 09-15.2020 

59 
Dzień niepodległości - symboliczne obchody oraz 

akcje online 
15 11.11.2020 

60 
Premiera projektu  geocachingowego "Poznaj Gminę 

Dębe Wielkie" - etap I 
500 14.11.2020 

61 Wirtualna galeria online "Dębska sztuka"  50 16-21.11.2020 

62 Dębska Akcja Krwiodawstwa 50 29.11.2020 

63 
Dębski Kalendarz Adwentowy stworzony we 

współpracy z mieszkańcami 
1500 01-24.12.2020 

64 Konkurs internetowy "Lego-ozdoby" 30 06.12.2020 

65* 
Wsparcie Akcji "Szlachetna paczka" - rękodzieło 

sekcji na prezenty  
20 11.12.2020 
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66 
Koncert online Dębskie Kolędowanie - mieszkańcy - 

mieszkańcom 
1200 26.12.2020 

67 
Sylwester 2020/2021 - spotkanie online "Szansa na 

sukces" 
500 31.12.2020 

 

suma 14385 

     

Dębski GOK realizuje zajęcia edukacyjne (sekcje GOK), m.in. zajęcia plastyczne, 

muzyczne, teatralne, robotyki, transformersów, wokalu, gitary, rękodzieła, sensoplastyki, 

survivalu.  Powstają nowe grupy, a liczba uczestników rośnie z każdym rokiem, ilość 

sekcji: 23,  ilość uczestników ok. 380.  Ponadto przy GOK-u działa Dębski Klub Seniora 

oraz Zespół Reprezentacyjny GOK. 

GOK honoruje KARTĘ DUŻEJ RODZINY – dofinansowując z  własnego budżetu koszty 

uczestnictwa w zajęciach. 

GOK wspiera lokalne działania kulturalne  (szkoły, jednostki samorządowe, organizacje 

pozarządowe), nieodpłatnie udostępnia sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy oraz stale 

współpracuje z: Lokalną Organizacją Turystyczną Wielkim Gościńcem Litewskim – 

promocja gminy na szlaku WGL,  Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Mińskiej – 

promocja gminy w Powiecie Mińskim oraz Urzędem Marszałkowskim w zakresie kultury i 

turystyki Województwa Mazowieckiego,  Mazowiecką Regionalną Organizacją 

Turystyczną w zakresie  trendów i priorytetów turystycznych województwa 

mazowieckiego „Moda na Mazowsze” oraz SLOW ROAD/SLOW LIFE/SLOW FOOD.  

Wszystkie działania GOK-u promują gminę Dębe Wielkie, również GOK wydaje Biuletyn 

Informacyjny Gminy Dębe Wielkie ( 5 edycji w 2020 r.). Ważnym działaniem 

promocyjnym gminy Dębe Wielkie jest budowanie marki Dębskiej Kawy Żołędziówki, w 

czerwcu powstał w Gok-u pierwszy klip promocyjny kawy w stylu etno, który został 

bardzo miło przyjęty w sieci. 

W 2020 roku gmina przeznaczyła dotację podmiotową na działalność GOK w wysokości 

335 662 zł oraz dotację celową na zakup wyposażenia w wysokości 14  338 zł. Pozostałe 
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dochody (dotacje celowe zewnętrzne, wpłaty z opłat, usług promocji, darowizny) 

wyniosły 135 522 zł co stanowi 28% wszystkich dochodów.

 

GOK uczestniczył w kilku projektach ministerialnych pozyskując wsparcie finansowe. 

Dzięki tym funduszom mogły odbyć się duże przedsięwzięcia m.in. Wielkie Dni Chwały, 

żywe lekcje historii dla wszystkich dzieci z dębskich i wiązowskich szkół , warsztaty w 

ramach Projektu EtnoZone (Ruda, Cyganka, Górki, Jędrzejnik, Kąty Goździejewskie, Dębe 

Wielkie) oraz ciekawe filmy do internetu. 

Rok 2020 to trzy ważne projekty, jeden to „Kultura w sieci” z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pt. „Wirtualny spacer- kulturalnie po dębskiej ziemi” , drugi to  

#naszaWiktoria z Programu Koalicje dla Niepodległej.  Pierwszy projekt to nagranie 

kilkunastu filmów - dębskie: dziedzictwo, historia, sacrum, zabytek, muzyka, taniec, 

kulinaria oraz turystyka. Drugi projekt to przeprowadzenie we wszystkich szkołach z 

gminy Dębe Wielkie i Wiązowna żywych lekcji historii (całodniowych pikników 

historycznych z rekonstruktorami, obozowiskami, zabytkami, etc) oraz na zakończenie 

projektu wspólna objazdowa wystawa. Trzecie przedsięwzięcie to stworzenie przez 

Zespół Artystyczny GOK „Dębskich czterech pór roku” – zapisu audio – video (teledysku) 

oraz wydaniu publikacji z zapisem nutowym. 

W roku 2020 udało się również doposażyć GOK dokupując podesty oraz elektroniczne 

pianino, a także zamknąć I etap Geocachingu „po dębskiej gminie”, czyli ukryciu ok. 40 

Dotacja podmiotowa z gminy; 
335 662 zł

Dotacje celowe zewnętrzne;
72 900 zł

Wpływy z opłat; 
48 788 zł

Dotacja celowa z gminy; 
14 338 zł

Usługi promocyjne; 
10 435 zł

Darowizny; 
3 400 zł

Dochody GOK 2020
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skrytek na terenie gminy Dębe Wielkie. Zaistnieliśmy dla pasjonatów turystyki 

poznawczej i historycznej zarówno na mapie polskiej, jak i zagranicznej. 

Oprócz działalności statutowej, Dębski GOK rozwija działalność wolontariacką tzw. 

Wolontariat Dębskiej Kultury,  prowadzi Dębską Akcję Honorowego Krwiodawstwa ( 4 

akcje w ciągu roku), tworzy Dębski Sztab WOŚP, wspiera „Szlachetną Paczkę”. 

Dodatkowo prowadzi działania proekologiczne.

 

11. Sport 

Gmina posiada dobrą infrastrukturę sportową. W Dębem Wielkim zlokalizowana jest 

pełnowymiarowa hala sportowa ale brakuje kompleksu boisk przyszkolnych, na które 

gmina posiada już projekt . W Rudzie oraz Górkach funkcjonują przyszkolne sale 

gimnastyczne. W Rudzie funkcjonuje kompleks boisk sportowych: boisko naturalne 

ligowe do piłki nożnej, boisko treningowe ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne z 

nawierzchnią poliuretanową. Przyszkolne boiska znajdują się w Górkach  oraz w Cygance. 

Gminne place zabaw znajdują się w miejscowościach: Dębe Wielkie przy Szkole 

Podstawowej (z programu Radosna Szkoła), Aleksandrówka przy ul. Spacerowej, 

10 000 zł

33 000 zł

39 900 zł

10 000 zł

2 500 zł 4 500 zł

"WIELKIE DNI CHWAŁY" PRZY 
WSPARCIU Z BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 

WIRTUALNY SPACER  
"KULTURALNIE PO DĘBSKIEJ 

ZIEMII"  PROJEKT 
MINISTERSTWA KULTURY I 

DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO "KULTURA W 

SIECI"

„NASZA #WIKTORIA1920”  NA 
100 LECIE BITWY 

WARSZAWSKIEJ 1920 W 
RAMCH PROJEKTU KOALICJE 

DLA NIEPODLEGŁEJ

Środki zewnętrzne pozyskane przez GOK w 2020 r.

Kwota dofinansowania Kwota wkładu własnego
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Choszczówka Stojecka przy numerze 6, Ruda przy kompleksie boisk sportowych (plac 

wybudowany na działce gminnej przez Stowarzyszenie „Wrzosowianie”), Górki przy 

Szkole Podstawowej, Cyganka przy Szkole Podstawowej. 

W Olesinie przy ul. Szklarniowej znajduje się siłownia zewnętrzna wraz z boiskiem do 

koszykówki oraz placem zabaw. W Celinowie przy świetlicy wiejskiej powstał plac zabaw 

dla dzieci z elementami siłowni plenerowej. W miejscowości Górki przy szkole kilka lat 

temu powstała siłownia zewnętrzna. 

Już blisko 4 lata w gminie aktywnie działa Gminny Ośrodek Sportu i  Rekreacji, którego 

celem jest między innymi konserwacja i rozwój obecnej infrastruktury sportowej, 

promocja aktywnego, prozdrowotnego trybu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej 

kultury fizycznej. 

Mimo, że miniony 2020 rok dla Nas wszystkich był wyjątkowo trudny to Gminny GOSiR  

zorganizował lub współorganizował 8 imprez sportowych, z uwzględnieniem panujących 

na dany moment obostrzeń, 7 z nich odbyło się w hali sportowej w Dębem Wielkim. W 

wydarzeniach sportowych organizowanych przez nasz ośrodek udział wzięło 908 osób. To 

świadczy o tym, że tego typu działalność spotyka się z pozytywnym odbiorem wobec 

mieszkańców. 

Pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonuje pakiet zajęć ruchowych 

dla osób w różnym wieku. Pomijając przymusowe przerwy wynikające z aktualnej sytuacji 

obostrzeń pandemicznych, prężnie działa sekcja tenisa stołowego, w której bez żadnych 

dodatkowych kosztów dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogą ćwiczyć pod okiem 

wykwalifikowanej istruktorki.  W swojej ofercie dębski GOSiR posiada także zajęcia 

sportowe z zakresu gier zespołowych: siatkówki oraz koszykówki dla dzieci oraz 

młodzieży. 

Dębski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z drużyną biegową Race Fighter promuje bieganie 

jako najprostszą formę ruchu. Dziś już blisko 60 pełnoletnich biegaczy startuje z logiem 

dębskiego GOSiR-u na piersi. W 2020 powstała także młodzieżowa sekcja lekkoatletyczna 

Race Fighter Junior, która zrzesza ponad 20 dzieci. Treningi prowadzi trenerka LA, która 

na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim.  Hołdując zasadzie: „w 

zdrowym ciele zdrowy duch”, ze środków GOSiR Dębe Wielkie organizowane są zajęcia z 

gimnastyki leczniczej o charakterze rehabilitacyjnym dla osób po 60-tym roku życia.  20 

seniorek regularnie, dwa razy w tygodniu bezpłatnie uczęszcza na zajęcia w ramach 
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projektu „aktywny senior”. 

W hali sportowej w ramach „aktywnych piątków” od godz. 20:00 do 21:30 wszyscy 

zainteresowani mogą przyjść i bezpłatnie pograć w piłkę nożną halową. Dodatkowo w 

tygodniu w godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia z zakresu piłki nożnej, 

siatkówki oraz koszykówki dla osób dorosłych czy też zajęcia sztuk walki.  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim wspólnie z Akademią Sztuk Walki w 

okresie zimowej oraz letniej przerwy szkolnej zadbał o czas wolny naszych mieszkańców. 

W ramach akcji Zima w Dębem, w półkoloniach na sportowo uczestniczyło blisko 40 

adeptów. Wakacje z ASW oraz dębskim GOSiR-em wybrało ponad 60 dzieci, którym w 

trakcie dwóch tygodniowych turnusów zajęcia organizowali członkowie ASW oraz 

pracownicy dębskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Obecnie funkcjonują 2 kluby sportowe. Gminno-Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 

„Płomień DębeWielkie”, którego najbardziej liczną sekcją jest sekcja piłki nożnej. 

„Płomienni” obecnie walczą o czołowe miejsca w lidze okręgowej z realną szansą na 

awans do IV ligi rozgrywkowej.  Po historycznym sukcesie w 2019 roku, którym był awans 

do finału okręgowych rozgrywek Pucharu Polski wiemy, że gra w IV lidze jest w zasięgu 

ich możliwości.  Gmina Dębe Wielkie dotowała działalność sportową GLUKS Płomień. 

W 2020 roku finansowe wsparcie zostało udzielone także klubowi piłkarskiemu KS 

Jedenastka, które obecnie szkoli blisko 100 młodych piłkarzy, którzy w przyszłości zasilą 

szeregi dębskiego Płomienia. Zawodnicy lokalnej akademii w ubiegłym sezonie 

rozgrywkowym reprezentując barwy KS Płomień Dębe Wielkie w czterech różnych 

grupach wiekowych uplasowali się w czołowych miejscach w tabeli rozgrywkowej.  

Końcem 2020 roku zakończona została budowa kompleksu sanitarno- szatniowego 

znajdującego się na terenie kompleksu boisk w Rudzie. Obiekt to blisko 90 m2 

powierzchni użytkowej wyposażony w ogrzewanie podłogowe, z dwoma szatniami, każda 

z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczeniem biurowym oraz toaletą dla osób 

niepełnosprawnych. Inwestycja długo wyczekiwana przez wszystkich naszych 

sportowców. Już dziś ponad 60 dorosłych zawodników oraz blisko 100 dzieci, którzy w 

okresie letnim na co dzień korzystają z kompleksu boisk sportowych ma możliwość 

przebrać się, pozostawić swoje rzeczy czy skorzystać z profesjonalnego zaplecza 

sanitarnego. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inwestycji kompleks boisk stanie się 
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jeszcze bardzie atrakcyjny dla naszych mieszkańców. 

Pandemiczna rzeczywistość oraz pierwszy lock down, pozwolił nam wykonać szereg 

modernizacji. W marcu 2020 własnymi siłami zmodernizowaliśmy monitoring wizyjny na 

terenie oraz wokół hali sportowej w Dębem Wielkim. Jesteśmy przekonani, że 

pozytywnie wpłynie to na bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu. 

Wykorzystując  wymuszoną przerwę między rozgrywkami, w okresie od kwietnia do maja 

2020 wspólnie z Zespołem Technicznym z Urzędu Gminy częściowo wykonaliśmy 

modernizację systemu odwodnienia i nawodnienia płyty boiska ligowego w Rudzie. W 

ramach wykonanych prac ułożyliśmy również trasę pod budowę  kolejnych słupów 

oświetleniowych na terenie dużego boiska. 

Na terenie kompleksu boisk sportowych w Rudzie w ubiegłym roku zamontowany został 

monitoring wizyjny. 

W 2020 roku wykonany został również kolejny etap budowy oświetlenia wokół boiska 

naturalnego . Nasi zawodnicy mogą już bezpiecznie trenować wieczorami przy świetle z 

dwóch 16 metrowych masztów oświetleniowych. 

Kolejny rok z rzędu staramy się pozyskać środki zewnętrze aby rozpocząć prace związane 

z budową boiska przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, rozpoczęcie prac blokuje 

konieczność przebudowy linii średniego napięcia do którego zobowiązała się PGE.  
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lp KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2020 

Ilość 

uczestników Termin realizacji  

1 Siatkarski Turniej Wielkich Serc  170 11 stycznia 2020  

2 

Turniej Piłkarski Dębe Wielkie Winter CUP 

2020 100 18 stycznia 2020  
 

3 Dębska Gala Sportu 2020 250 2 lutego 2020  

4 Otwarty Turniej Warcabowy  30 16 lutego 2020  

5 

Otwarty Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z 

rocznika 2008 i młodszych  100 22 lutego 2020 
 

6 Bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie  150 21 czerwca 2020  

7 Gminny Turniej Piłki Nożnej w Cygance  50 18 września 2020  

8 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego 58 26 września 2020  

  RAZEM  9008    
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12. Pomoc społeczna 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w szerokim zakresie, na terenie gminy, 

zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocą asystenta rodziny objęto 12 

rodzin (+2). GOPS współpracuje przy procedurze wydawania Niebieskiej Karty dla rodzin 

dotkniętych przemocą. W 2020 roku założono 14 nowych Niebieskich Kart (+2), a 15 Kart 

zostało zamkniętych. 362 (-283) rodzin objęto świadczeniem rodzinnym na łączną kwotę     

3,305 mln zł (+162 tys. zł). Świadczenie wychowawcze programu 500+ wypłacono 1578 

rodzinom (+8) na łączną kwotę 15,494 mln zł (+3,318 mln zł). Świadczeniami 

alimentacyjnymi objęto 35 rodzin na kwotę 278 tys. zł (-51 tys. zł). Zwiększenie kwoty 

świadczeń 500+ wynikało ze zmiany w trakcie 2019 roku ustawy i rozszerzeniu wsparcia 

na każde dziecko w rodzinie. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim dysponował 

budżetem w wysokości 22 024 834,00 zł. W ramach planu finansowego wykonano 

wydatki na kwotę 22 017 934,25 zł. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w 2020 roku stanowi 99,97 % budżetu.  

Opracowano i sporządzono 388 różnego typu sprawozdań finansowych i finansowo -

rzeczowych oraz informacji z obszaru pomocy społecznej w związku z 

rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2. 

W 2020 roku mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie mogli skorzystać z różnorodnych form 

pomocy, między innymi: materialnej, rzeczowej, usługowej oraz poradnictwa. Do zadań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim realizowanych w 2020  roku 

należało w szczególności: praca socjalna, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych i zasiłków specjalnych celowych, udzielanie zasiłków celowych na pokrycie  

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, świadczenie usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dożywianie dzieci, 

przyznawanie posiłku, wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

określonych w  przepisach  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze 

środków publicznych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby 

weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
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pielęgnacyjnego, udzielanie mieszkańcom Gminy informacji o przysługujących 

uprawnieniach, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z  rodziny zagrożonej kryzysem 

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

realizowanie zadań wynikających z rządowych programów, diagnoza problemów 

społecznych oraz określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wsparcie osób 

objętych izolacją domową oraz kwarantanną domową. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dębem Wielkim zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział swych 

przedstawicieli w pracach Zespołu oraz w Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Dębe Wielkie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dębem Wielkim realizował również inne zadania wynikające z takich przepisów prawnych 

jak: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o funduszu alimentacyjnym i dłużnikach 

alimentacyjnych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 

świadczenie „ Dobry start ”, ustawa „ Za życiem ”, ustawa  o  systemie   oświaty,  ustawa   

o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków  

publicznych oraz ustawa prawo ochrony środowiska. 

W 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim wpłynęło 618 

wniosków o pomoc z pomocy społecznej. Pracownicy socjalni w ramach swoich działań 

przeprowadzili 190 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób i rodzin 

ubiegających się o pomoc oraz 220 rozmów telefonicznych w celu ustalenia sytuacji 

rodzinnej. W 2020 roku łącznie z pomocy społecznej skorzystało 337 rodzin ( liczba osób 

w rodzinach wynosiła 713 osób ). W ramach zadań własnych 185 rodzinom ( liczba osób 

w rodzinach wynosiła 400 ) przyznano następujące świadczenia: zasiłki stałe, zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze 

specjalistyczne, pobyt w domu pomocy społecznej. Z pomocy w postaci pracy socjalnej 

skorzystało 337 rodzin ( liczba osób w rodzinach wynosiła 708 osób ), w tym 152 rodziny 

skorzystały z pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej ( liczba osób w rodzinach 

wynosiła 313 osób ). 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim kontynuował realizację zadań 

własnych o charakterze obowiązkowym w ramach wieloletniego programu wspierania 

gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.  

W/w pomocą objęto 268 osób, z czego 70 osób skorzystało z posiłków, wydano 3 347 

posiłków a 260 osób skorzystało z zasiłków celowych na zakup posiłków, natomiast 4 

osoby skorzystały ze świadczenia rzeczowego. Koszt Programu ogółem wyniósł 85 825 zł. 

Na  realizację powyższego Programu Ośrodek otrzymał dotację celową z Mazowieckiego 

Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  w  wysokości  61 040 zł, natomiast wkład własny 

Gminy wynosił 24 785 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim kontynuował realizację   

Resortowego    Programu   Wspierania   Rodziny   i   Systemu    Pieczy Zastępczej „ 

Asystent Rodziny ” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na 

realizację powyższego zadania Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 1 700 zł. 

Łącznie poniesione wydatki na realizację w/w zadania wyniosły 115 728 zł, w tym 114 

028 zł wyniósł wkład własny Gminy. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudniał jednego asystenta rodziny na pełen etat. Wsparciem asystenta rodziny zostało 

objętych 12 rodzin. Łączna ilość osób objętych opieką asystenta rodziny wynosiła 52, w 

tym 31 dzieci. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim realizował również takie 

programy jak: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

( FEAD ), Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminny 

Program Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program Wspieraj Seniora.  

W 2020 roku z pomocy psychologicznej skorzystało 35 rodzin, w tym łącznie 63 osoby ( w 

wymiarze 405 godzin ). Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce od kwietnia do 

czerwca 2020 roku konsultacje prowadzono w formie on-line. Pomoc psychologiczna 

świadczona była telefonicznie, mailowo oraz poprzez wideokonferencje.  Większość osób 

skorzystała z pomocy, która miała charakter wsparcia cyklicznego. W kilku przypadkach 

udzielono jednorazowej konsultacji psychologicznej. 

W kwietniu 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w celu 

zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem  

COVID - 19, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 
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uruchomiono telefon całodobowy kryzysowy, gdzie osoby potrzebujące mogły zgłaszać 

swoje potrzeby, szczególnie w zakresie organizacji produktów żywnościowych, leków czy 

też wsparcia psychologicznego ( porady telefoniczne ), w szczególności dla osób objętych 

kwarantanną. 

Na powyższy numer telefonu można było również zgłaszać informacje dotyczące osób 

samotnych, potrzebujących wsparcia ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dębem Wielkim. 

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim przyznano 

pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 9 rodzin ( w tym 19 dzieci ). Na powyższe 

zadanie wydano kwotę w wys. 23 436 zł. Wydano 28 decyzji przyznających prawo do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.          

W ramach realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, 

świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń „ Dobry start ” Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dębem Wielkim w 2020 roku wypłacił 48 753 świadczenia na kwotę   

19 590 542 zł. Prowadzono również postępowania wobec 55 dłużników alimentacyjnych, 

współpracowano z komornikami sądowymi prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, 

organami właściwymi dłużników i wierzycieli, Urzędami Skarbowymi, organami ścigania, 

Powiatowymi Urzędami Pracy oraz biurami informacji gospodarczej.  

Od listopada 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim jest 

realizatorem  nowego zadania wynikającego z ustawy o zmianie ustawy o 

biokomponentachi biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. W związku z 

powyższym wydano 4 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dębem Wielkim systematycznie uzupełniali swoją wiedzę i umiejętności korzystając z 

oferowanych szkoleń doskonalących warsztat pracy.  

13. Opieka zdrowotna 

Obecnie na terenie gminy działają dwa niepubliczne podmioty lecznicze, które 

zapewniają usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz częściowo 

specjalistyczną opiekę zdrowotną. Istnieją również prywatne gabinety stomatologiczne  
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oraz dwie apteki. Dostęp do opieki zdrowotnej jest stosunkowo dobry. Budynek Ośrodka 

Zdrowia (dawniej SPZOZ) wymaga termomodernizacji. Gmina współpracuje w akcjach 

profilaktyki nowotworowej oraz akcjach krwiodawstwa udostępniając teren przy 

Urzędzie Gminy wraz z niezbędnymi mediami oraz propagując akcje wśród mieszkańców.  

Pracownicy Urzędu Gminy pomagają często w akcjach jako wolontariusze.   

W marcu 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2  gmina zakupiła dla 

dorosłych mieszkańców ok. 7 tys. maseczek ochronnych, które zostały rozniesione przez 

strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu gminy. 

14. Przeciwdziałanie uzależnieniom 

W gminie Dębe Wielkie czynnie działa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), która współpracując 

z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Dębe Wielkie ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zajmuje się profilaktyką uzależnień, pomocą osobom uzależnionym oraz 

kontrolowaniem jednostek sprzedających napoje alkoholowe. 

 

W budynku ośrodka zdrowia działa punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy, w 

który stanowi jeden z głównych kierunków działań w zakresie udzielania pomocy 

specjalistycznej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz osobom 

współuzależnionym. 

W ramach realizowanych w punkcie zadań z pomocy  specjalisty ds. uzależnień ogółem 

udzielono 55 porad osobom nadużywającym alkoholu i uzależnionym od alkohol.  

W 2020 r. w ramach współpracy  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 

Mazowieckim dla mieszkańców Gminy Dębe Wielkie – osób dotkniętych chorobą 
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alkoholową, członków rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie -  

była zapewniona  bezpłatną pomoc informacyjna, edukacyjna, terapeutyczna, 

psychologiczna i prawna  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 

Mazowieckim. Liczba osób, które zgłosiły się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

– 27 osób. 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi 15 osób. 

Komisja podejmowała działania w zakresie motywowania osób pijących szkodliwie do 

podjęcia leczenia – 9 osób ( spotkanie z klientem po 2 lub 3 razy w kwartale lub częściej 

w zależności od potrzeb klienta ). 

W stosunku do 2 osób sporządzono wnioski do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 146,9 tys. zł (-80 tys. zł). 

Na terenie gminy znajduje się 16 detalicznych punktów sprzedaży alkoholu oraz 6 

punktów gastronomicznych sprzedających alkohol do spożycia na miejscu. W 2020 roku 

(według oświadczeń sprzedawców) na terenie gminy sprzedano alkohol o wartości 9,572 

mln zł. 

15. Wsparcie osób niepełnosprawnych 

 

W 2017 roku Wójt Gminy Dębe Wielkie powołał pełnomocnika ds. osób 

niepełnosprawnych, który od tego czasu wspiera te osoby zarówno jeśli chodzi o 

informowanie o możliwych źródłach pomocy jak i organizację różnego rodzaju wydarzeń 

integrujących osoby z niepełnosprawnościami z całą społecznością gminną. W związku z 

rosnącymi potrzebami wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Dębe Wielkie 
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w 2018 roku Wójt Gminy powołał Gminną Społeczną Komisję ds. Osób 

Niepełnosprawnych (GSKON), która składa się z 10 osób - zarówno z pracowników 

samorządu jak również osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. GSKON współpracuje z 

pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych i wspólnie realizują różnego rodzaju akcje i 

wydarzenia na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi . W 2020 roku, w związku ze 

stanem epidemii działania GSKON były ograniczone, jednak zostało zrealizowanych kilka 

inicjatyw: 

- Gmina Dębe Wielkie zakupiła zgodnie z propozycją GSKON metalowe serce 

przeznaczone na plastikowe nakrętki. Nakrętki jako surowiec  wtórny są przekazywane 

osobom z niepełnosprawnościami aby po spieniężeniu mogły wspomóc ich leczenie i 

rehabilitację. 

- W grudniu GSKON w związku z ograniczeniami epidemicznymi nie było możliwości 

organizacji Dnia bez Barier. GSKON zrealizował jednak dostawę „Bezpiecznych paczek” do 

potrzebujących osób z niepełnosprawnościami. 

We wrześniu nastąpiła druga kadencja GSKON w nieco zmienionym składzie.  

Działania gminy, w tym pełnomocnika wójta ds. osób niepełnosprawnych i GSKON zostały 

docenione wyróżnieniem w konkursie Samorząd Równych Szans. 

16. Organizacje pozarządowe 

Na terenie gminy swoją siedzibę ma 20 organizacji pozarządowych  (stowarzyszeń i 

fundacji) wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: Stowarzyszenie Centrum Edukacji 

i Rozwoju Biznesu, Stowarzyszenie Rozwój i Perspektywy, Stowarzyszenie Sosenka, 

Stowarzyszenie Wrzosowianie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Rudzie 

„W stronę marzeń”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cyganka, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Szkoła z uśmiechem”, Stowarzyszenie Aktywny 

Dąbek, Stowarzyszenie Koncept, Stowarzyszenie Sport 4Kids, OSP Ruda, OSP Dębe 

Wielkie, OSP Jędrzejnik, OSP Cyganka, OSP Górki, Fundacja „Magiczne Kąty” . Organizacje 

te działają w zakresie bezpieczeństwa, wychowania dzieci i młodzieży, kultury i sportu 

oraz promocji gminy oraz edukacji. 

Na terenie gminy działa też Akademia Sztuk Walki - klub sportowy działający w formie 
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stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz Gminno-Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” Dębe Wielkie.  

Na terenie gminy działają również inne organizacje pożytku publicznego w tym 

ogólnopolskie. 

W 2020 roku Wójt Gminy Dębe Wielkie ogłosił 1 konkursy na realizację 5 zadań 

publicznych. Zadania polegały na na prowadzeniu zajęć sportowych dla dorosłych, dzieci i 

młodzieży oraz udział w rozgrywkach OZPN Siedlce, organizacji czterech imprez 

sportowych (w tym trzech biegowych) oraz organizacji obozu sportowego . Łącznie na 

dofinansowanie zadań zleconych na podstawie konkursu organizacje pozarządowe 

otrzymały od gminy kwotę 104,4 tys. zł (-70,6 tys. zł). Duży spadek wydatkowanych 

środków był związany z epidemią koronawirusa SARS CoV-2 i wprowadzonymi 

ograniczeniami działalności organizacji – szczególnie sportowych i kulturalnych. 

Z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe złożyły 3 oferty na łączną kwotę 25,4 tys. 

zł. Łącznie na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe otrzymały 129,8 tys. 

zł (-65,2 tys. zł) i wszystkie zostały wykonane (niektóre w ograniczonym zakresie) i 

rozliczone. Dużo niższa kwota niż w 2019 roku wynika z konieczności rezygnacji lub 

ograniczenia części zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w związku ze 

stanem epidemii koronawirusa. 

Gmina Dębe Wielkie jest członkiem kilku stowarzyszeń o zasięgu powiatowym oraz 

ogólnokrajowym: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy 

Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, 

Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej oraz Stowarzyszenia Metropolia 

Warszawa. 

17. Bezpieczeństwo 

Gmina finansuje działania z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego współpracując w 

tym zakresie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. Środki finansowe są przeznaczane m.in na zakup paliwa i utrzymanie w 

gotowości wozów ratowniczo – gaśniczych we wszystkich  pięciu jednostkach OSP, zakup 

sprzętu i wyposażenia oraz badania i szkolenia strażaków. Strażacy z wyboru nie 

pobierają ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. 
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Jednostki OSP są dobrze wyposażone w sprzęt i umundurowanie ale, jednostki OSP Ruda 

i OSP Jędrzejnik posiadają na wyposażeniu przestarzałe i awaryjne samochody 

ratowniczo-gaśnicze. W 2020 roku przy wsparciu z budżetu gminy OSP Cyganka zakupiła 

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy a OSP Dębe Wielkie lekki samochód 

ratowniczy (do wyposażenia). Budynki remiz strażackich są własnością stowarzyszeń OSP, 

oprócz budynku OSP Jędrzejnik, który jest własnością gminy.  

W 2020 roku na terenie Gminy Dębe Wielkie doszło zarejestrowano 125 zdarzeń (-43), w 

których pomoc nieśli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Spadła liczba pożarów o 

31. Zwykle były to pożary traw (13) ale nadal powstają też pożary w budynkach 

mieszkalnych (3). Pożary powstają również w środkach transportu (3), lasach (3). Bardzo 

ważne jest przeprowadzanie corocznych przeglądów i czyszczenie kominów oraz 

pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej.

 

Pożary; 38

Miejscowe zagrożenia; 74

Alarmy fałszywe; 13

Zdarzenia w 2020 r.
na terenie Gminy Dębe Wielkie 
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Strażacy ochotnicy oprócz udziału w akcjach na terenie naszej gminy dysponowani są 

również poza jej teren. Łączna liczba wyjazdów do akcji przedstawia się następująco: 

OSP Pożary 

Miejscowe 

zagrożenie 

Fałszywe 

alarmy Ogółem 

Zabezpiecz. 

operacyjne 

Ćwicze

nia Brak  

OSP DĘBE 

WIELKIE 49 74 13 136 1 4 0 

OSP Cyganka 4 6 0 10 0 0 1 

OSP Górki 4 1 1 6 0 0 0 

OSP Ruda 10 6 0 16 0 0 3 

OSP 

Jędrzejnik 2 2 0 4 0 0 1 

Podpalenia 
umyślne; 23

Nieustalone; 4

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
grzewczych na paliwo stałe; 3

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych; 3

Inne przyczyny; 3

Nieostrożność osób dorosłych; 1

Wady urządzeń ogrzewczych na 
paliwo stałe; 1

Przyczyny pożarów
na terenie Gminy Dębe Wielkie
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Oprócz wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy wspierają gminę w 

zabezpieczeniu różnych wydarzeń gminnych oraz uświetniają obecnością swoich pocztów 

sztandarowych uroczystości patriotyczne. 

W 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 dodatkowo strażacy z OSP pomagali gminie 

roznosząc maseczki ochronne. 

Gmina wspiera finansowo Policję dofinansowując zakup samochodu służbowego dla 

Komisariatu Policji w Halinowie, finansując służby ponadnormatywne oraz nagradzając 

finansowo policjantów wyróżniających się w pracy na rzecz bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

W budynku ośrodka zdrowia znajduje się punkt przyjęć dzielnicowego z Komisariatu 

Policji w Halinowie, dzięki czemu mieszkańcy mają kontakt z funkcjonariuszem Policji na 

terenie gminy Dębe Wielkie.  

18. Ochrona zwierząt 

Działania na rzecz ochrony zwierząt w roku 2020 można 

pogrupować w podstawowe trzy kategorie: opiekę nad kotami wolnożyjącymi, opiekę 

nad zwierzętami bezdomnymi i wspieranie właścicieli zwierząt poprzez program 

sterylizacji i kastracji.  

Opieka nad wolnożyjącymi kotami polegała m.in. na współpracy ze społecznymi 

opiekunami, którym dofinansowana jest sucha karma w okresie jesienno -zimowym oraz 

finansowane są zabiegi sterylizacji lub kastracji. Pilnujemy by populacja ta nie wzrastała, 

dlatego tak ważne jest sterylizacja wszystkich samic w stadzie. W 2020 roku na karmę dla 

kotów wolnożyjących dokarmianych przez opiekunów społecznych wydano 5 924 zł 

(+2 610 zł). 

Kontynuowana jest forma wsparcia dla mieszkańców, którzy adoptowali nasze bezdomne 

zwierzęta, mają oni możliwość skorzystania z refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub 

innych zabiegów weterynaryjnych: do 300 złotych w przypadku kota, do 500 złotych w 
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przypadku psa. Wydatki na refundacje kosztów i sterylizację/kastracje kotów 

wolnożyjących w roku 2020 objęły kwotę 11 012 zł  (-6 493 zł). Zwierzęta te nie trafiły do 

schroniska, udało się w ten sposób znaleźć nowych właścicieli dla 6 psów i 30 kotów.  

Nie wszystkie zwierzęta od razu znajdują właścicieli, są to zazwyczaj zwierzęta starsze, z 

różnymi chorobami, one trafiają do Schroniska Małe Boże. W 2020 do schroniska trafiły 

24 psy (-2). Łączne koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku i udzielania 

im opieki weterynaryjnej, gdy uległy wypadkowi wyniosły 62 983 zł (+5 983zł). 

W 2020 roku wprowadzono nowy Program bezpłatnej sterylizacja kotów i psów będących 

pod opieką właścicieli, by jak najmniej pojawiało się w naszej gminie niechcianych 

zwierząt, a to prowadzi do ograniczania bezdomności. W roku 2020 skorzystało z 

Programu 47 właścicieli, którzy poddali zabiegom sterylizacji/kastracji 61 swoich pupili. 

Koszty Programu wyniosły 13 437,78 zł. 

Wydatki na opiekę zwierząt z terenu Gminy Dębe Wielkie zamknęły się w kwocie  93 

356,86 zł (+7 412 zł). 

19. Podsumowanie 

W roku 2020 kontynuowana była budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja dróg. 

Gmina pozyskiwała środki zewnętrzne ale wymagały one zaangażowania wkładu 

własnego. Zostało zrealizowanych też kilkadziesiąt małych inwestycji w zakresie m.in. 

oświetlenia ulicznego, rekreacji. 

Rośnie kapitał społeczny naszej gminy. Mieszkańcy są coraz bardziej aktywni (zwłaszcza w 

małych miejscowościach) i świadomi swoich praw, coraz więcej mieszkańców bierze 

udział w zebraniach wiejskich w funkcjonujących w gminie 26 sołectwach, w tym 3 w 

Dębem Wielkim i 2 w Chrośli. Swoją czwartą kadencję pełni Młodzieżowa Rada Gminy, 

będąc organem konsultacyjnym dla Wójta oraz Rady Gminy. 

To był bardzo trudny rok zarówno pod względem społecznym , w wyniku stanu epidemii 

koronawirusza SARS-CoV-2 jak i pod względem finansowym. 

Dziękuję wszystkim swoim współpracownikom -pracownikom Urzędu Gminy, jednostek 

gminnych, członkom organizacji pozarządowych, strażakom, sołtysom i członkom rad 

sołeckich oraz wszystkim mieszkańcom, którzy pomagają w realizac ji wizji, którą obrazuje 

hasło DĘBE JEST WIELKIE.    
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